
AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE CAROLINA

ADVOGADO(A)(S): SÓYA LÉLIA LINS DE VASCONCELOS (OAB/TO 3.411) E DIEGO FARIA ANDRAUS (OAB/TO 5.880)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

RELATOR: DES. JAIME FERREIRA DE ARAUJO

D E C I S Ã O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAROLINA em

face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito titular da Vara Única da Comarca de Carolina/MA, Dr. Mazurkiévicz Saraiva De

Sousa Cruz que, nos autos da “ Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência” (Processo nº

473/2017), decidiu nos seguintes termos:

“ (omissis)

Ante o exposto, com fulcro no art. 37 da Constituição Federal e 294 a 300 do CPC/2015, DEFIRO A TUTELA

PROVISÓRIA requerida para: a) determinar ao gestor municipal que providencie a retirada, no prazo de 72h

(setenta e duas horas), da orientação administrativa de que o modelo de uniforme, especificado nos autos,

ainda é modelo oficial, tomando todas as medidas que forem necessárias para garantir a completa e

inequívoca suspensão da sua utilização em toda a rede de ensino, inclusive determinando a todos os

gestores de escolas que assim também procedam e repassem tal informação de maneira oficial e pública a

toda comunidade escolar, sobretudo alunos e pais/responsáveis, até mesmo com avisos, reuniões, e

cartazes nos murais das unidades escolares; b) determinar ao gestor municipal que se atenha ao devido

cumprimento da Lei Federal 8.907/1994, no que se refere ao interstício legal para alteração dos uniformes,

devendo permanecer o modelo anterior até o término do prazo mínimo; c) determinar ao gestor municipal que

recolha e impeça o uso de eventuais uniformes do Poder Executivo, suas secretarias e demais órgãos que

eventualmente tenham sido confeccionados com cor atinente a partido político; d) determinar ao gestor

municipal que se reserve a utilizar somente as cores oficiais do Município de Carolina/MA, nos termos da Lei

Municipal 477/2013, para confecção de placas, uniformes, caracterização dos veículos ou qualquer ato de

governo; e) determinar ao gestor municipal que promova a divulgação e publicização, por meio oficial e que

alcance toda a sociedade carolinense de todas as ações acima, comprovando nos autos com a juntada de

documentos, sob pena de consideração de obrigação não cumprida; f) determinar ao Município de Carolina e

ao gestor municipal Erivelton Teixeira Neves, na qualidade de Prefeito, observado o direito constitucional à

gratuidade na educação, a planejar e executar, no prazo de 01 (um) ano, uma política pública de

disponibilização gratuita de uniformes para a rede municipal de ensino, inclusive executando as adequações

orçamentárias e processos licitatórios inerentes. Em caso de descumprimento das medidas supra, arbitro

desde já multa diária e pessoal ao Prefeito, Erivelton Teixeira Neves, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em

caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Por motivo de celeridade e economia

processual esta decisão será expedida em três vias e terá força de ofício/mandado. No mesmo ato, CITEM-

SE os requeridos para contestarem a ação. Vista ao Ministério Público. Decorrido o prazo, com ou sem

manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação de audiência, saneamento, ou

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Carolina/MA, 09 de maio de 2017. Juiz MAZURKIÉVICZ SARAIVA DE SOUSA CRUZ -Titular da Vara Única

da Comarca de Carolina- Resp: 060682 ”

A parte Agravante aduz que a decisão merece reforma por ser “ manifestamente contrária ao sistema normativo

brasileiro vigente e prejudicial de(sic) sobremaneira aos interesses públicos da sociedade carolinense, além de inexeqüível nos

moldes postos”.

Informa que foram acolhidos os argumentos do Agravado, sobretudo no sentido de que a Administração atual teria

alterado o modelo de uniformes escolares fora do interstício de 5 anos fixados na lei federal n.º 8.907/95, bem como teria ferido o

princípio da impessoalidade, fazendo “publicidade pessoal” ao se utilizar de cores que não as cores oficiais impostas pela Lei

Municipal n.º 477/2013, quais sejam: vermelho, verde, branco e preto, ao usar no novo modelo cores do seu partido político, cujas

cores tradicionais são laranja, azul-escuro e branco, estando a fazer “campanha partidária subliminar”.

Alega que fora determinada a retirada da orientação quanto a utilização do novo modelo, o recolhimento e o

impedimento de sua utilização, a observância do prazo de 5 anos para implementação de novo modelo, bem como determinado o

planejamento e execução de uma política de distribuição gratuita de uniformes para a rede municipal de ensino, com a

correspondente adequação orçamentária, sob pena de multa pessoal e diária ao gestor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de

Página 353 de 1711 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 20/10/2017
Edição nº 189/2017 Publicação: 23/10/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br


